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Dum longa tcitpc - jes, fA<te ek 
de mis unua numeru - mi pr1pens.it 
ucleocjn al plibonigu kaj plibela 
igo de nia gabaro, En Is komenco 
la obiecuj ne estie multaj. La pli 
fruoj rodekloroj fari A altvaloran 
labaron kaj kreis atenti ndan revuon, 
kaj la muli obliga rne t cdo ne permesis 
kiajn ajn bildojn.

La fotonr^se metodi
Vuo-un uzon de bildaj oohkresrto de 
la kostoj, kaj min rii ne plu i>ovia 
' ‘intrciŭstari la tenton, beligi lu 
gA%er.cn per kovrila foto. Dfi iu ne 
satas tion. bonvolu skribi al tni, 
kaj se vi Batsa la c-e lan. knabinon 
our Is k uvri 1 e , montru nian gazet on 
■ii ulia skolta por reklami ulan 
ideon - kaj sendu al mi taŭgajn 
bildojn, pre foie en duobla fomato 
(A-4) por novaj kovriloj*  Qe4 pa 
forgesu ‘ofiti permeson si reprodukto 
de la bildo. Dildoj el skoltaj kaj 
ŭkoLtinBj revuoj aetas tjrc taugaj.

*ia

Samtempu mi denove a tentiĝu a, ks 
la enle vo de la gazeto tute dependan 
da ml s j kunlaborantoj dias en la 
mondo. Dsa pli. vi sondas, das pli

Mondskala Ĉiuj niaj membroj 
aTdis pri 1'Adetta

agado de la pien; 
Ciu mombro do vao-

skoltoj tiuj:
l la eblecojn, 
j kree*  tiu

Plano.
J-J.JL la .4'jiio.d Skolta.Kuulerencc 

ut Holcinkl l-la ropx'Cauubex.ĵU . 
- kun plena konsenvo de la j.onda 
^><te' Dficejo - disdonos nnan 
nc-VA"! sknltsfl lernoli-ornr- el Ie. 
ĉeestantaj tutmondaj altrangaj 
£i>'jltE2?id.e.utuj*  Lu Elion; Skulte. 
Acocio cu diras; "Al olaj eam- 
o^iniie!-, ke neme malhelpas la 
dlsd-onon de BEL de la hova Utao • 
el Ja Delegatoj. Tuta kontraŭe. • 
.... .Lli estaB konvinkita, ke via . 
libro estos bona iuntzlbuu al Is 
Ijulufuuds aktiveco do tjltulticmu,

Sed Io libro estos kontribuo 
15 ekalti smo nu- ** 'ia 0^*0  

sunitoj kaj skoltinoj atentigos 
■ori ĝi.' Tial ni, membroj de. DEL 
Havfes la u^prau «lavon kunlabori, 
al lu oukueoo.

Ciu adoptu minimume unu tru- 
■aon, flonsou la 21 brari al tiu 
turpa, atentis?: pri Ia eblecoj, 
kiujn denas la scio de nia lin- 
gvc, dulia la aktivan. uubtciiufi ul 
1£ lerno ktp, tiel ke Is eu .-reese- 
estu plena. TJ ,.

I*  libro "ĴanbnrfiA. Lingvo , 
kontroliua de la Komisiono pgf 
lernolibroj de UKA, ko*  lati nur 
2,>Ŭ uci.sid*  (“ 1D olioluj) kaj 
£.q 'ive.h-tum.cndcĵ rebatoj.

BONVENON
lAONSZBJO^O ±>*  'iruchenotte, vic- 
episkopo de Galikana Katalana 
Eklezio en Akvitanio prende sur 
sin la tafikon kial NE an Brano- 
UĴO. , r, .
Euucra EresidanIo J- van ualu^ 
ree entas (portempe agan-tti.; NK 
en Belguĵŭ,
CJ. Stanie? Otto reprenis la 
tflHiton en Usone, kvankam li nur 
estoa Helpa NR.
bouveuoii.Ĵ , ,
Kaj oaiatempu naon dankon al Ken. 
OcjHne, kiu mn eksigas-1

Kovrila foto al "K.E.li, J£*  Epe ia amfi a Ju lehe ftis 1^52lh kun afabla, tfŭrmeao 
do tres redakrnro, kaj ĝi montraa norvfigan skui bluon b! trupo 4ipw?tsji- 

iii 1& "Kristana asocio da Junan Virinoj11*

pr1pens.it


SEMAJNO DE INTERNACIA AMIKECO
El la hispana Boletin ni tondas:
Zaragoza.
La Esperanta Societo Frateco festis la semaj- 
non de Internacia Amikeco kune kun Asociadon 
de Antiguos Ezploradores y Gulas de Espana, - 
t.e. skoltoj kaj skoltinoj.
Dimanĉon matene forta vento blovis dum la ge- 
skoltoj kampadis en Valdegurriana, monteto en 
la proksimo de Zaragoza.
Post hisado de la flagoj s-ro Pedro Marĝueta, 
nia N.R., parolis. Unue li akcentis koincidon 
de noblaj celoj de skoltismo kaj esperantismo 
kiuj kompletigas unu la alian. La skoltismo 
bezonas Esperanton por la interfratigo per la 
ĵamboreoj kaj korespondado. Li rakontis pri 
propraj spertoj el Godollo en 1933« ^Sarne la 
esperantismo bezonas la skoltismon, ĉar oni 
neniam povas trovi pli taŭgan grundon ol en 
tiu junulara movado, plena je noblaj idealoj 
por paco kaj homa interfratiĝo.
Tuj post la parolado la geskoltoj montris per 
ludoj kaj kuiro siajn sciojn.
Kelkajn tagojn poste s-rc Marqueta prezentis 
interesajn diapozitivojn en la sidejo de la 
"Asociadon de Antiguos Exploradores".
Kaj kiel fermo de la semajno -okazis publika 
aranĝo kie prezidis la prezidanto de Hispana 
Esperanto-Federacio kaj la prezidanto de la 
skolta movado kune kun la ĉefgvidanto de la 
trupoj de geskoltoj kaj nia N.R.
Gratulon kaj dankon al nia hispana amiko.’

KAJ* EL POLLA S DO'.............. '
Dum 24a de Februaro ĝis Ja de marto okazis en 
Perkoz en Pollando kurso de Gvidantoj de skolt 
trupoj sub nomo "Amikeco" kun partopreno de 
60 personoj. La esperantistoj estis plej akt- 
ivaj. La temoj - laŭ ricevita raporto - estis 
parte politikaj, sciencaj, turismaj kaj pure 
skoltismaj. La pola skoltasocic nun havas ĉ. 
2 OOO COO memorojn, kaj oni esperas je bona 
efiko inter la granda membraro.
De 16a ĝis 29a de septembro okazos en Pollando 
la V-a Internacia Esperantista Ferio, en la 
pitoreska ripozloko Iuiedzygorze. Pliaj infor- 
moj ĉe Pola Esperanto-Asocio, Okcidenta Regi- 
ono, VJroclaW-17, Poŝtkesto 16, str. Dubois 3, 
Pollando. Prezo: J2 US-dolaroj aŭ egalvaloro 
en kiu ajn valuto

Pri aliaj feriaj eblecoj legu alliloke en nia 
gazeto. Por ni, kiuj estas kaj esperantistoj 
kaj skoltoj la eblecoj ja abundas., La Skolta 
Mondo estas malferma al ni.



ONI 
SENDIS:
21 Hanojo iii rioevis 
"Nacia Pronto de 
liberige ie. Sud-Vjat- 
nevio* .Dokumentoj*"
Tennis pri ISC-p&ĝa 
brodurita libreto kun 
pura politika enhavo*

31 Praho venis 
"Agad-programo da 
komuniste parti d de 
Oeĥoo1ovskio"*
Sstas la programo kiu , 
kaŭaio la intervene ion 
de la alioj oriantaj 
landoji nun sendite 
al a kere rialtoj, tiel 
ke Ĉiu pomi jugi meni 
pri la reformaoia 
kureo de la tiame 
registero*

ONI 
PETAS*.
Se vi bavas malnovajn 
numerojn de SiULTA 

i HONDO, bonvolu skribi 
al sro. Pomon kolora, 
Sra» Joa^uina,
13 - (Barcelona}
Hispana jo*
Le >tt reteriee Brown.la 
Guide Peck (junaj 
.skoltinoj) deziras 
korespondi kun junaj 
skoltinoj al aliaj -1
landoj» La knabinoj havas 7-11 jarojn. Skribu al S-ino Hae BaHlie-Smith, 
198, Hatfield Placa, Patarlae, Oo Durtam, Anglujo*
La renaskita Superanta Pako de Junak - t.e, la ceSoslotaku skoltmovado 5- 
petas por sia arĥivo, por kompletigi kolekton de La Skolta Hondo! numerojn-, 
malnovajn.! 32,83, 34, 3§, 56, 57, 40, 41, 42, 43, 44 kaj 45» Kiu b^vas ilin 
.bonvolu sandi al St* Leslngar, ic.CJibulkave 34, Prahe 4 Fankruc, ŬSSR.
Mi petas vian helpon. Ni estae 16-jara junulino kai doa Iras korespondi kun; 
gejunuloj, kiuj povas kompreni Ie anglan lingvon, oar mi lermaa ĝin- Mia 
hobio estae kanti kaj akompani j£isn kanton per gitaro, kroma kolektado de- 
koloraj poŝtkartoj kun balaj poŝtmarkoj. Hester Melegh, BudapaŝtĴCT7 (Zuglo) 
Iloa vai Galjtjies Bater u. 155, Hungarlanda.



S-Ino Ston kaj la revolveriBtp pasis la junan Dnlgren, kaj 1.1 sekvis 
el la kvaro. "Cu vi informis ia policon?" li preterpase demandis.Kaj Li 
pli facile spiris je la nea respondo^ kaj kun ĝojo entaŭviile kio venos. 
Kion la fripono Oda diros, kian li aŭdos priAĈi tio?

La mano de s-ino Stan tremblis dum ŝi mal&LooiB. Hansen restis on la 
malantaŭo. Ili streĉe aŭskultis, sed nek pafoj jak krioj estia aŭdeblaj. 
Uble la studento tamen...

La majstrino de ia domo singarde eniris. Aŭdigis voko el la Sembro de 
Odd. "Sstas iv tie. Gardu la porĉon dum mi telefonas al la polico," Ŝi 
ululis. Hansen ĝemis. Li estis purpura kaj glutis febre. Liu revolvero 
celia al Sio en la entreo. "Cu ĝi estas Sagita?” Lalgren, kiu ĵus enve- 
nls, maltrankvila demandis.

"HsŜ! He, mi nur - nur - ti-ti-migos ilin". La heroo kurbigis por 
aspekti timiga, sed Ĉefe por navi eblecun tuj malaperi. "Kiu kuiuĝus el- 
veni, estoa senkompate pafata" Li vokis per trerablanta voĉo.

Leif preskaŭ krevis pro rido. Sed tiam li aŭdis la eonon de la tele- 
fono, kiun s-ino Sten ekuzis. Per saltegoj li estis apud Sitaj forŝiris 
la aŭskultilon. "Cu vi ne aŭdas, ke estae knabo? Kuj la ŝlosilo eetas 
en la ekstero de la pordo."

Jumbo frapis la poraop dum Ia tuta epizodo, sed la voko .de Hansen 
Interrompis lin. Sed nun li vokis: "Estas Erik Ask."

Oni plej singarde malfermis la pordon. oum li elrapidis, dika Hunsen 
rulis en la manĝoĉambron. "Mi nur demandas" fajfis la sinjorino, "kion 
tio signifas!"

"Demandu al Odd," la knabo respondis dum li kuris el la ĉumbroj. Jam 
estia dekkvar minutoj antaŭ Ja sesa. Eble jam tro mni frue.

"Vere surpriziga,” lakone diris otud. phil. Leif Lalgron. "Vi vere 
devas pardoni, ke mi timigis vin."

"Nu. Vi ja ne pli bone sciis. Ses mi komprenas nenion. Sed vi, Hansen 
sciaa, ke mi eĉ ne dum momento kredis Je tiu rabistohietorlc."

En la lernejo vekiĝis intereso je la sportoj. Knaboj, triuj neniam 
pensis pri alia sporto ol la piedpilko, nun fervoris je kuroj, saltoj, 
kaj jetoj. Tiu lrtei-eso havis sion fonton en Arne Monaco, Ii sciis kapti 
intereson, kaj liaj vortoj estis preskaŭ leĝo. Li ĉiel lertis, Li entis 
afable kaj bonhumura, kaj ideale al La kamaradoj. Kaj kiam li interkon- 
sentis pri alia lernejo pri konkurso, ĉiu celis octi inter la gantistoj.

He ofte mezlerneje povas elekti inter multaj, sed tlo nuu okazis. En 
kelkaj branĉoj mankis preventoj, sed en aliaj ili abundis. Plej dezirata 
estis la 400-metra Kuro.

La unuajn brancojn ili finprcvis tuj post lernejaj horoj. En kugla- 
jeto Hakon venkis, kaj en la unua provo do 400 metroj Harald. Oni ankaŭ 
elektis la partoprenantojn en saltoj.

Oni konkursos en ok branĉoj. Je kvina kaj duono la knaboj revenis. 
Ili setis eksterordinare ĝustatempaj, nur Jumbo mankis.Saj ili intencis 
komenci per 100-metra kuro.

llikon kaj Harald atendis lin jam horon antaŭe je interkonsentita loko 
Kaj kiam 11 ne venis, ili iris al’lia hejmo, kie lli je sla miro aŭdis, 
ke Odd jam estis tie. Huu lli demandis, kie OddAlesiS lin. Odd aspektis 
tre pala kaj mizera. La peneoj je la estonto kunle eur li. Kion nni di- 
roe Bri tiu histerio? Sed kial oni fidu pli al Jumbo ol al U? Li deci- 
dia nei Sion, kaj Jumbo apenaŭ povos pruvi ion. Sed...

"Mi nur estie kune kun li dum momento. Tiam li irla per butikumi, kaj 
poste ml ne vidis Lin."

"Strange" miris Harald. "Li ja forvoris, sed nun ni eble devas aranĝi 
la centimetron een li. Kaj ni ja kredis, ke li fine fariĝis knabo!"

Amne Monsen alvenis en tiu momento. "Cu ni komencu per la finalo de 
kvarcent metroj, kaj esperi, ke Jumbo alvenos?"

Odd fervore protestis, kaj multaj kun li. Oni ne faru Ŝanĝojn en 1? 
programo pro panjoknaboj. Li tamen ne havas iun Superon.

"Vi certe eraras,” diris Arne. "Krome kostas neniom Ŝanĝi la sinsek- 
von de la ekzercoj."

41.



vidi rezultojn, li ■firme decidis- far: bonan ekzamenon. Krome ii rice- 
vls la plej bonan donacon, kiun li povus ricevi: Lia patrino tagon post 
t&^o plisanigis i kaj verŝajne Sia malsano ankaŭ znailermis la okulojn 
de pstro kaj reformis Lin.

Saj Jumbo? Li ja montris, ke li ne plu «otas iu jujuba, nei ke li 
povas konkuri kun la amikoj, eĉ representi sian lerr.ojcn en konkurso. 
Lia dorsa pline*tigist kaj Li ns plu sajnis tiel tinama»

ITuii, en La antaŭtagmezoj preskaŭ neniu estis en Bisle'-, kaj tiel 1$ 
du lernejoj kavis la tuton- Komprenebla Bio igia iu alia ol ordinaraj 
konkursoj, Sai La rigardantaj ne restis sur la tribunoj, sed invadis 
La internon de la kura je kaj vokis al siaj -favoritoj, gie tiuj vere 
kapturnigis. Oni neniam havas sim La n finpre S on eo dum interlondrij kon- 
kursoj» Ciu provis pli laŭte Voki ol ĉiu hJJa, kaj Lan. malianoj inter- 
rompoj sŜ- okazis interfrata latoj, kla LI on ge dirite: ciu grandiose bun- 
fartis, kaj la fervore ĉiam estis p 1 e j gro oda.

Kompreneble iuj grumblis. Kia ideo havi cantine Iron en la rine- de j_a 
konkursoj? Al tio la pli Longa vetkuro decus. Ls ĝuumbiantoj eksciis, 
ke devis kemene i por dekkvincsnt-meura, oai' partoprenanto devis 
ferve turi jtri j. Sed tio ne faltigis ilin. Kiel ne estis stufas fcur:i? 
Kaj kial -jakon partoprenos nur en unu branco, kvankam J1 povus, Lavi.gJ. 
poentojn an pluraj. Kaj tine,'sed ne malpiaĵo: . kia i:’iotio klmpruni

La knir:wradoj de Jumbo baldeŬ spertis, ke iline sufice enlinii.; siajn 
kontraŭulojn. La knaboj de la siis lernejo eatis sperta^»* Ilia duo en 
d»kkviDaent-notra kuro tuj prenis la gvidon, kaj tonis giri. Tiel iii 
gajnis, k£j ilis lemejo havia a poentojn kontraŭ J» Kaj •'tiu vetkure 
altiris tiam da imtcrsao, ke oni preskaŭ forgesis la sujitempnn ĵetadon 
de kuglo.

HSkon ĵetis bene, ĉiuj liaj ĵetoj kun umu escepto entis pli longaj 
ol tiuj de la konkurantoj ĝis la finaj provoj. Li ĵetis □ oca pli longe 
kaj la kamaradoj gcjkriis» 'liam vanis la surprizo» Grandulo el la s tia 
Ibrjioja envenis on la ringon. Gia nun neniu el liaj jetoj sukcesis, 
sed nun - la kuglo flugis longe, longo - neagrable longe» Lia jeto 
estie kelkajn .centimetrajn pli longa ol tiu de Nikon.

Kia malagrablaĵo*- La s efkurento j prenis Ie unuan kaj kvaran lokojn, 
kaj tiel ricevis 6 poentojn kontraŭ 5* ie la aliaj. Kune 14-8«

Hakon malpli tristis pro La malvenko. Certe li ne ŝatis e.rti venkita 
AUA Li decidis nur partopreni en tiu branĉoi sed bah-**

'Hi certe venkus, se zni havus la lastan ĵeton. *un mi esais trcmein- 
fids» ia unuaj ĵetoj ja estis tiel tonaj» Sed kiom longe Adamo eatl^ 
Ĉe la viando?otoj de Egiptujo?1’ li a ercemo ridetis»

"Vi devas plibonigi cion,11 li diri» al Haraid* ,-
Kaj, lsi kvar centmetra kuro fariĝis nervostre ĉ e. Jaa antaue ciu sentis 

ke venos io eksterordinara. La kvar partoprenantaj aspektis decidema^ 
dum ili estis en La startotrtoj. Iliaj korpaj estis preskaŭ saliaj, kuj 
tial iu diris: "Kiel ili similas unu 1« alian.1'

"Jes, kvasaŭ du gutoj - ne, pliaj - jes, kvasaft glaso ia t-kvo."
Lu kojrkur antoj, tuj ekkuris rapidege, kaj dum la unuaj cent metraj 

ili kuria knize, sed tiam ŭu devia malplirapidigi, Harold kaj unu. • cl 
la alia Lernejo iauli e per sama rapido, kaj estis por krioj inud£Bts.j, 
Keni u volis lazi La alian, jen unu, 'jen. La alia gvidis, Sed ambaŭ nur 
havis unu salan penson: Venki. ••

Horald. komencis kuregon. Li iom estie antaŭ 1h hLIf-., sed. rigardis 
por vidi kionli kaj tuj la alia pasis lin. La f-ino- estis vere prove al 
la nervoj * HaraLd penisi venis iom - ne - jee - zne. . .

Li venkis I
la kamaradoj preskaŭ detruis la elĉerpitan knabon Je nura gojo. La 

lernejo nun havis la unuan kaj trian lokon, sed ankoraŭ Is poentaj 
estis 18 - 15 er. La favoro de la aliaj.

Kaj deneve en la ali=j branĉoj la gvido ŝanĝis. Kelkfoje niaj amikoj 
superis, sed tiam. denove la aliaj pacis, -Kaj kiam oni laste ekstartas



fier li estis tiu, kiu diris tion, kaj ĉar Hakon kaj Haraldsub- 
tenie lin, la aliaj cediB. La konkurantoj sur 400 metroj trovis la 
lokojn, kaj ekkuris. La rapideco ne estis granda. Cio dependis de 
la finaj metroj. Kaj kiel atendite, Harald venkis.

Kiam li pasis la cel-linion, Jumbo alvenis en plena kuro. Ame 
iom ĉagrene demandis, kial li ne povis veni ĝustatempe, ksd kiam li 
ne ricevis klaran respondan, li kolereme diris, ke nun urĝas, oni 
komencos preskaŭ tuj. T.

La vizaĝo de Md rigidigis, kian li vidis lian prizoniton. Li 
’ rapide sekvis lin al la gaideroto kaj pete kaptis lian brakon..

."Bonvolu ne rakonti pri Si tio al la aliaj."’
Jumbo hezitis. "Nu," li diris malbonvole. "Bed lasu min de nun
Nur kvar konkursis en la centmetro. Arae estis favorito. Beidar 

ne tro bone kuris. Li pli lertis en saltoj, sed nur deziris gajni 
la pokalon de la ginnaetikinatruistc pro plej bona en ciuj branĉoj 
Kaj Ĉar prenBkaŭ neniu kalkulis je Jumbo, oni kalkulis je Odd.

Hikon kaj Harald inspiri s la amikon, sed pre s sati pendis la fidon 
post lia kure-kaj spireganta alveno al la konkursejo. .

Ili havis malfacilojn trovi liberan kurejon. Je tiu tempo multaj 
sportistoj alvenis, kaj ili ne Setis foriri pro "la ludo de kelkaj 
etuloj". Fine tamen Hakon, Ame kaj Harald persvadis ilin. La tri 
kompreneble fariĝis gvidantoj de la knaboj. Kaj tio estis tute unika 
kiam rilatas al Harald, ĉar li estis el dus klaso, kiun kutimis la 
triaklasan j .ĉiam malsuprenigi. , '

Ame havis tre bonan starton. Kiel fulmo li sin jetis antaŭen, 
kaj tuj eatis antaŭ la aliaj. Kiel lastfoje, kiam li vetkuris kun 
Odd, Jumbo estis nesukcesa en la komenco, sed prote furiozo pro la 
konduto de Odd, li estis pelita antaŭen. .Beidar estis lasta.

Pluraj knaboj miris pro la kuro de Jumbo. Ili neniam imagis, ke 
li povis taŭgi, sed nun ili sekvia la kuron kun intereso.

Nur nun Jumbo sentia, kiom laca li estas. Kaj dum momenteto li 
perdis la memfidon, sed tuj. li premia la dentojn kaj kuregis kvazaŭ 
pro La vivo. Tiaa la' alia cedis, kaj Jumbo fariĝis la dua.

Li sin turnis al Oad. "Vi jia. memvole malplirapidis. ”
"Stultaĵo. Krome la vetkuro estis nejusta. Vi jam estis laca.*’ 
Odd. rapidis for. Jumbo fiksrigardis laŭ li. Tiam iu frapis lm 

aur la ŝultro. ». . . .
"Bonege."1 diris Barela. "Ni partoprenos, ciuj tri."

KIU VENKOS?
Le lernejo donis liberaj la du lastajn horojn dum la konkurso- 

tago, kaj la lernantoj tuj rapidis al Bislet. La v*ero estia brila 
' kaj ili rapidis tra la stafetoj taia ekstrena gajeco.

Tri estis iom pli trankvilaj, Harald, Hakon kaj Jumbo. Banilaitai 
ili iris kaj atestis pri vere kamaradeco. Estis super ili esprimo 
da sekureco, feliĝ» kaj benhuMro. Du travivis tempon kun sensacioj 
saj mallumaj danĝeroj, toj ilia ĝojo Ĉar tio finiĝis, kuntiris la 
trian. Harald sciis nenion pri la aventuroj de la aliaj, sed sentis 
ion novan 8e ili, kaj kvazaŭa komprenis ilin pli bone. Kaj tial lla 
rideto estia pli ol ordinare larĝa kaj luma. _

- Hikon neniam antaŭe fartis tiel bone. Post la konfeso ŝajne cio 
ka j Ĉiu havis bonajn intencojn. Li ne bezonis tini. La patEtda^afero 
nordista konsciencon, sed ĝin li ne volis tuŝi,^pcr ne malutili 
al Jumbo. &j iu danĝero,, ira la polico,esploros ĝin, ne estas. La 

• unuan fojon dum sia vivo, li estis lerninta veran amikecon. Kaj la 
promeso de la direktoro pri laboro kaj la deziro fari. komplezon al 
U, igia lin fervori dum lernejaj laboroj. Kvankam estas tro frue



al la centimetro, la takurantoj gvidis per kvar poentoj. Ilia kuraĝo 
melgraodiĝiB, jee, kelkaj jani perdis ĉiun esperon.

ĤAkon kaj Harald parolis kun Junto. "Vi konprenaB, kion tio aigni- 
faB? Kvin poentoj al unua loko, tri al dua, du al tris kaj unu poento 
al kvara loko. Tio estas, ni devas havi duoblan venkon por venki, kaj 
unuan kaj trian logon por havi egalan poentosumon.”

Allaj parolis pri la sana, kaj Jumbo klarigis tion laŭ eia propra 
.maniero. Ili fidis al Arae Monsan, sed ne al li. fakte lia pozicio 
estos decidiga al la tuta interlerneja konkurso, kaj se li ne sukcesos 
oni donos al li la tutan Ŝuldon. Denove li nervozigis, kaj la ne lnova 
fantomo revenis: "Vi nur malvenkos, Erik- Forkuru tta «i ankoraŭ povas. 
He faru stultulon el vi oeni Ne ridigu.' Trovu senkulpigon.1 Diru, Jte 
vi nalsanigiBJ "

Felicaj grumbluloj ankaŭ tuj estis pretaj: "Jen vi vidas! Nun Sio 
dependas de tiu sentaŭga Jumbo. Ho, partoprenigi tian idioton. Decus 
al li resti hejae Se panjo anstataŭ ol en sportejo."

La knabo ankaŭ aŭdis tion, kaj fariĝis malpli varma kaj pli kalna 
en la sana monento. Li i^e nur batalas kontraŭ la alia lernejo. Be, eĉ 
pli Ji devos venki lakalumniantojn de la propra lernejo. Kaj nun li 
vera provas!

Ho, kiaj sekundoj en la startejo. Kvar sveltaj, kurbigintaj knaboj 
estie pretaj. Rigardantaj okuloj ĉirkaŭe, ordinare la kamaradoj, sed 
nun... publiko. Kvar. nervofaskoj vibris en proksima kontakto kun la 
atartanto. "firetuĴ" Umi genuo preskaŭ tuŝas la teron. "Jen!" Is genuo 
ain lavas, la korpo streĉiĝas. Ŝu - ni - nu...

Trofrue starto. Hova. provo. Sovaj dolorigaj sekundoj. Bova trofrua 
starto.

La trian fojon ili sukcesis. La knaboj , estis apud Is aliaj dum la 
unuaj metroj. Tian unu penas al la usna loko. Arna Monsan - koapren- 
eble. Sed same kompreneble Jumbo estis malantaŭe.

Jam grumblaj voĉoj inter la publiko. "Jen vidu, jan venkita!"
Kaj la knabo mem sentas la samon. Li cian restos jumbo ~ jumbo. Zii 

neniam sukcesos.
Sed li ne lasas sin subigi. Li sin premas antaŭen, demo de surprizo 

aŭdigas de is publiko. Li pasas la trian. Sed ĉu li povos daŭrigi per 
same rapideco. Jee, li kuras for de li. Li atingas al la dua!

"Hoj, Jumbo! Haj, Jumbo!*'
Ia vokoj igas lin eĉ pli kuri. Metron aŭ du antaŭ li kuras Arae. 

Kaj tiel ili atingas al la cellinio.
Jumbo igis dua, sed laŭ la vokoj oni povus kredi lin venkinto. Arae 

farigis fona figuro, kvankan lia kuro havigis al li la pokalon al la 
plej bona partprenante de ĉiuj branĉoj. Sed estis .Tumbo kiu estia la 
aenBscio de la tago, kaj lia sukceso havigiB al la lernejo la venkon. 
Oni portis lia sur la brakoj, hurais kaj frapis lin dorse.

Subite li «Eldia, ke oni ankoraŭ nenis lin Jumbo. Sed nun ne estis 
plu malestimo, sed' honoro en ilia uso de la nomo.

Pina Bfikon kaj Harald povis paroli kun li. Ili ambaŭ esme ĝojis. 
"Ou vi pentas, ke vi partoprenis?" ridete diris Harald.
"ite, certe. Fli amasan al neniam spertis."
"Do daŭrigi laŭ tiu direkto, juna amiko," diris afikon. "Ĉar nun vi 

scias, kien."



Sonas,' Buti Ie stel-standardo 
unu-Lingve la komeni'} 
uzas ĝin la avangardo 
jan en preskaŭ elu lani'.

Vigle, en la -tuta nonio, 
gvide de la verda ste!', 

:/agu nia freta reado 
por la nobla, paca eei’!

5. Oe 1'bendaro fajro finitas; 
falas ĉiu lingvo-har'.
Per nond-lingvo ni proklamas: 
"Unuiĝu la homarT'

Vigle..........

2. Sin komprenos reciproke 
ia tutmonda skolta gant'1 
kBĴ vekiĝos, ĉiu-loke, 
homrespekta nova sent'. 

vigle, ....

Verkis: J. Stefancic. Presita 
en "Kantante antaŭen:''
Cel-serve novverkis: Bernhard 
Tbaillet. Publikota en aper- 
cnta kantaro ''Agordu la gita-

AV *

al labortendaroj por tiuj kiuj (iom) ! 
parolas Esperanton.
Ili estas:

Cb Balaton-lago, Hu^garujo 30.VI-1J.VII. Informas Mungata Esperanto 
Junularo, Kenjeraeso u. 6, Budapest VUI, Hungarujo.
En Buigarujo dum julio. Bulgare Esperanto Junularo informas, adreso ce I 
Bojidar Leonov, Ĉar Asan ?, Karlovo, Bulgarujo. ~
En Lanĉov, Cefioslovakujo U-26.VII kaj 27.VII-7.VIII. Informoj ĉe ine. 
Zdenek Polak, Okr. litoiterice, Ploskovice, Csr.
En Lezignan-Corbieres (Ande), Sudfrancujo dun septembro, kiam la vin- 
beroj maturiĝis. Maison des Jeunes et de la Culture, ll-Lezignan-Cor- 
creres, Francujo.
Inter Romo kaj Napoii, ltalujo, IO-27.VII. Inform.: 
Mauro Ia Terre, Via u. de Carelis 119/7. 001J6 Roma

Je kelkaj kampoj oni pagas modestan 
kotizon, plej ofte oni ricevas lan 
salajron. La labortempo estas lim- 
igafra, kaj la libertempon oni rlS- 
igoe per diskutoj, kursoj ktp.



£ U fidaj .

M

.p
LiAfidei iroj 

fii en iu /

Alinaciajn lupidestrojn ni petas, bonvolu sand.. al ml almenaŭ unu bildon 
el lapida vivo/tendaro aŭ ol la kluba vivo. Mi volonte helpus al tlaj 
lupidestr-jj verki belan libreton per Ser.cslovakaj lupidoj. Sendu al o-i a 
ĉeĥa aniko: St. Ceŝinger, M. Cibulkcve ju, 1’raha 4 Pan.trac, ĈSSR.

SKOLTESTROJ
La lastan “jUlBORKClJ en Idaho, "sono, partoprenis skoltoj el cent nacioj, 
lie estas ja Babilono aŭ konfuziĝo de la lingvoj??;! En la tuta mondo oni 
jam kalkulas dekkvar milionoj da geskoltoj.
Despli estas la neceso de la komuna lingvo, interkouprenilo.
Ou cni jan komencis solvi la demandon, problemon, je la mondkonferencoj? 
Cu ne estus pli taŭga uai internscian lingvon B31WOT0 J
80 jara sperto de la esperantistaro kaj 50 jare. aperte de skoltesperant- 
ismo eatas ja tre simpla modelo/fakto/, decidi sinkaj sekvi la ekzemplon 
de Ĵa skoltoj mem. De la prakti iu loj La skoltoj nera jam ekkomprenis 
ke sen iu bona kaj simpla interkomprenilo restos la Ĵamboreoj mpe BABIL- 
CNOJJ
Aŭ ĉu estae pli bona metodo uzi la nanojn,, mansignojn, kiel ilin devas 
uzi la surdmutaj homoj aŭ la blinduloj?_La blinduloj jja havas jam inter- 
nacian skribon, la brajla skribo, kaj eĉ presas per gi Ja internacian 
gazeto- AŬEŬRO.
Cu la geskoltoj - precize dirite, iliaj ostroj, velas resti lu lastaj, 
kluj eluzos la internacian lingvon ES-iKANTO?
Ekzemplon ili jam havas, kaj tre bonan, la 6an ĵamboreon en rissek, tagi - 
iljo, sekvu do la ekzenplonl

Akeda - .kratis. J

Ni en OeJ.oslovakujc sukcesis aperigi kurson de Esperanto en ::la skolt- ; 
gazeto SKaut -Junak, dank’ al la ekkompreno de la skoltoj funkciuloj - ■ 
sekvu nian ekzemplon, kuraj geskoltoj!

Binarko: Provu traduKi nuoilingven por /ia scc.tgazeto.

ZZri formikoj
/UKnMo'}

Tri formikoj diligentas 
frumatene er. ĝarden’. 
Kovras herban, folietojn, 
kvazaŭ perli rosfeden’.
Unu serĉas, dua portas 
paneretojn. Tria frat’ 
trenas pecon de laktuko 
al tagmanĝo, por saint'.
Malsekigis piedetoj. 
Tusas, ternas ciuj tri. 
Donas panjo termometron, 
lasta montras..-tridek tri.
Vi ne havas kapojn, vere. 
Tuj en liton.' Sciu Ne, 
nun vi trinkos fiŝoleon, 
malgraŭ viaj kri’ kac ve'.



FOKIMA
estas hungara organizaĵo 
<iu peras faj proponas 
helpon. Fc-ki-ma, Kebra 
'oaj kcresponds Hubo, jam 
funksias cu IIS lanĉoj. 
Cvidcr.uo estas " £nklo 
Arpi ArpadG. Eoloskej 
Adrese: Budapest P.0.119 
Eoŝtfsko 16, Hunearujo.
La klubo havas 60 ge- 
infanojn (1C - 18 jaraj) 
kaj 10 junajn geinstru- 
istcjr..
>'i invitas ĉiujn jurajn ‘
scnbei-dunatorojn, ke ili bonvolu fari seriozan kulturan kontakton,' ket 
ni deziras interŝanĝi diskojn el la "Angla ŝlagi‘o-listo". reciproke ni 
povos liveri sonbendon kun originalaj esperanto-ŝlagroj. Ni ĉiam uzao 
la plej altajn kvalitajn sonbendojn por la interŝanĝo.
La bildo montras fraŭlinon Uva Motus en la
MACNEICFCNŭ STIUO, adreso laszlo B. Toth, Budapest IX, Vaskapu utca J/B

Deziras korespondi:
Eva ,'ubasz, 18 j. studentino, papilio - skarabo - insekto kolektanto 
Budapest IV, TJjpest Kinizsi utca 32.
Veroniko Forbect, 26 j, sinjorino, instruistino. Budapest ZI. Kelerfold 
S^akauits Arpai ut 34/a II- 1
laszlo rbleŝkev, 29 ;. konstruisto de infanludiloj. Adreso aoma strato 
nr V-/?, etaĝo o, loĝejo 49. Kolektas bobiogazetojn kaj infanludilojn. 
.Pupulara Aniko-rondo de Budapesta Zoo, dr. Bĉthen 1'enzes, Budapest Xltf 
Varcsliget, Zoologia ĝardeno.

en Sipo de vivo
Ofte oni diras pri la vivo, ke ni estas 
en boato. Ni estas en la sana boato, ni 
diras, por substreki la komunan sorton. 
Kaj la reciprokan respondecon!
u»» -i diras, ke Is nuta vivo estas iu 
velado.
nun ni estas en boate, ni devas atenti, 
ke ni ne kaŭzas aŭ riskas vivoperdon.
Iute sanie en la viv-velado. Tial ni devas 
atenti al la reguloj donitaj, al signoj 
pri danĝero, al kompaso, al direkto. Ni 
devas scii nian celon, kaj laŭcele iri 
al ĝi.
La reguloj- por la vivveiado, gia kompase 
kaj la signoj: ĉiuj estas en la religio. 
Kiel skolto vi faru vian devon al Dio, - 
kaj sciu, tio tre ofte estas fari bonon 
al kurhomo. La kristana etiko_esprimiĝas 
en la vorto: Kion vi deziras ĉe alioj, 
tion vi faru al ili.
Skolto, ne forgesu la ĉiutagan bonagonJJ


